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بشأن العفى 2-73-443ظهير شريف رقم 
1 

 انرانٛح6 تانمٕاٍَٛ كًا ذى ذؼذٚهّ

يٍ ر٘  23تراسٚخ  5.55.531انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  14.55انمإٌَ  -

 24يكشس تراسٚخ  1545اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ؛(2155أكرٕتش  21) 5342انمؼذج 

 ؛1224ص  ،(2155أكرٕتش  22) 5342رٔ انمؼذج 

أكرٕتش  4)5453شٕال  23تراسٚخ  5.33.222ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى  -

 سخة 52انظادس فٙ  5.13.443ثّ انظٓٛش انششٚف سلى ( ٚغٛش ٔٚرًى تًٕخ5533

يكشس تراسٚخ  4444( تشأٌ انؼفٕ؛ اندشٚذج انشعًٛح ػذد 5514 شٚٚثشا 2) 5433

 ؛2435(، ص 5533أكرٕتش  51) 5453شٕال  22

( 5524غشد  1)5444ستٛغ األٔل  53تراسٚخ  5.24.153ظٓٛش ششٚف سلى  -

سخة  52انظادس فٙ  5.13.443سلى ترغٛٛش انفظم انؼاشش يٍ انظٓٛش انششٚف 

ستٛغ  21تراسٚخ  2215؛ اندشٚذج انشعًٛح ػذد ( تشأٌ انؼف5514ٕ شٚٚثشا 2)5433

 .5533(، ص 5524غشد  52) 5444األٔل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 .322(، ص 5514ٚش ٚثشا 25) 5433شؼثاٌ  2تراسٚخ  2421اندشٚذج انشعًٛح ػذد  - 
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 انسًذ هلل ٔزذِ

 بشأن العفى 2-73-443ظهير شريف رقم 

 أيشَا انششٚف تًا ْزا أعًاِ هللا ٔأػض أيشِ أَُا أطذسَا ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف
 ٚأذ6ٙ

 الفصل األول
2

ئٌ انؼفٕ انز٘ ٚشخغ انُظش فّٛ ئنٗ خُاتُا انششٚف
3
ًٚكٍ ئطذاسِ عٕاء لثم ذسشٚك  

 انذػٕٖ انؼًٕيٛح أٔ خالل يًاسعرٓا أٔ ػهٗ ئثش زكى تؼمٕتح أطثر َٓائٛا.

 الفصل الثاوي
4

ئٌ انؼفٕ انظادس لثم انششٔع فٙ انًراتؼاخ أٔ خالل ئخشائٓا ٚسٕل دٌٔ يًاسعح  

يسكًح انذػٕٖ انؼًٕيٛح أٔ ٕٚلف عٛشْا زغة انسانح فٙ خًٛغ يشازم انًغطشج ٔنٕ أياو 

انُمغ
5
. 

ٔفٙ زانح يا ئرا طذس انؼفٕ ػهٗ ئثش زكى تؼمٕتح أطثر َٓائٛا خاص أٌ ٚرشذة ػُّ ؽثما 

ادس تًُسّ ٔفٙ َطاق انسذٔد انًُظٕص ػهٛٓا فٙ ْزا انًمشس ئيا نًمرؼٛاخ انًمشس انظ

                                                 

سٚخ ترا 5.33.222ٔذؼٕٚؼّ تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى  ْزا انفظمذى ئنغاء  - 2

أكرٕتش  51) 5453شٕال  22يكشس تراسٚخ  4444اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،(5533أكرٕتش  4) 5453شٕال  23

 .2435(، ص 5533

 6يٍ انذعرٕس اندذٚذ 14 اَظش انفظم - 3

 ."ًٚاسط انًهك زك انؼفٕ"

، عانف 5.33.222ٔذؼٕٚؼّ تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى  ْزا انفظمذى ئنغاء  - 4

 انزكش.

زهد ػثاسج يسكًح انُمغ يسم ػثاسج انًدهظ األػهٗ ٔرنك تًمرؼٗ انرُضٚم انذعرٕس٘ تًادج فشٚذج يٍ  -5  

أكرٕتش  21) 5342يٍ ر٘ انمؼذج  23تراسٚخ  5.55.531انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  انمإٌَ  58.11

 .1224ص  ،(2155أكرٕتش  22) 5342رٔ انمؼذج  24يكشس تراسٚخ  1545اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،(2155
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اعرثذال انؼمٕتح أٔ اإلػفاء يٍ ذُفٛزْا كال أٔ تؼؼا ٔئيا اإلنغاء انكهٙ أٔ اندضئٙ ٜثاس انسكى 

تانؼمٕتح
6
 تًا فٙ رنك لٕٛد األْهٛح ٔعمٕؽ انسك انُاذح ػُّ. 

الفصل الثالث
 7

انرٙ طذس يٍ أخهٓا ٔال ٚسٕل تأ٘ ٔخّ يٍ  ال ٚشًم انؼفٕ ئال اندشًٚح أٔ انؼمٕتح

انٕخِٕ دٌٔ يراتؼح انُظش فٙ اندشائى أٔ ذُفٛز انؼمٕتاخ األخشٖ فٙ زانح ذؼذد اندشائى أٔ 

ذدًغ انؼمٕتاخ انًؼاف تؼؼٓا ئنٗ تؼغ أٔ انًًكٍ ئػافح تؼؼٓا ئنٗ تؼغ كٛفًا كاٌ 

َٕػٓا أٔ دسخرٓا أٔ انرشذٛة انز٘ طذسخ فّٛ
8
. 

 الفصل الرابع
9

ال ٚشًم انؼفٕ انغشاياخ انظادسج تطهة يٍ اإلداساخ انؼًٕيٛح ٔانًظاسٚف انؼذنٛح  

ٔانؼمٕتاخ انرأدٚثٛح انظادسج ػٍ انًُظًاخ انًُٓٛح ٔكزا اإلخشاءاخ انرشتٕٚح انًرخزج ػذ 

 انماطشٍٚ انًدشيٍٛ.

 الفصل الخامس
10

 انؼفٕ ػهٗ ذذاتٛش األيٍ انؼُٛٛح. ٖال ٚدش

كزنك ػهٗ األشٛاء انًظادسج انرٙ تٕشش  ٖؼفٕ ال ٚدشٔفًٛا ٚخض انًظادسج فاٌ ان

 ذٕصٚؼٓا تًٕخة زكى انًظادسج.

                                                 

 يٍ لإٌَ انًغطشج اندُائٛح6 244يٍ انًادج  3لاسٌ يغ انفمشج  - 6

  ."أٔ خضئٛا   كهٛا انؼمٕتح ْزِ ذُفٛز انؼفٕ، تطشٚك نهؼمٕتح اندضئٙ أٔ انكهٙ اإلعماؽ ٚؼادل"

، عانف 5.33.222تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى ٔذؼٕٚؼّ  ْزا انفظمذى ئنغاء  - 7

 انزكش.

 يٍ لإٌَ انًغطشج اندُائٛح6  224يٍ انًادج  4ٔ 2لاسٌ يغ انفمشذٍٛ  - 8

 .يدًٕػٓا يٍ انًفشٔػح االػرمال يذج ٔاعرخالص ػًٓا ذؼٍٛ تانرراتغ، ػمٕتاخ ػذج لؼاء ٔخة ئرا

  انًخفؼح. تاػرثاس انؼمٕتح انسغاب فٛدش٘ ػٍ ػفٕ، َاذدا ذخفٛغ انؼمٕتح كاٌ ئرا

 عشٚاٌ تذء ذاسٚخ كاٌ نٕ زرٗ تأخشٖ ػمٕتح اعرثذال ػُذ يغثما لؼاؤْا ذى انرٙ انؼمٕتح يذج االػرثاس تؼٍٛ ذإخز

 تانؼفٕ. انششٚف انًرؼهك انظٓٛش طذٔس ذاسٚخ ْٕ اندذٚذج انؼمٕتح

، عانف 5.33.222تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى ٔذؼٕٚؼّ  ْزا انفظمذى ئنغاء  - 9

 انزكش.

، عانف 5.33.222تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف تًثاتح لإٌَ سلى ٔذؼٕٚؼّ  ْزا انفظمذى ئنغاء  - 10

 انزكش.
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 الفصل السادس

فاٌ ْزا اإلػفاء ٚكٌٕ    ئرا أػفٙ أزذ يٍ أداء غشايح ْٕٔ فٙ زانح اإلخثاس تانغدٍ 11

يٍ شأَّ أٌ ٚخفغ يذج انغدٍ ئنٗ انًذج انمإََٛح انرٙ ذطاتك ػُذ االلرؼاء يذج انًخانفاخ 

 األخشٖ انرٙ اعرٕخثد انغدٍ.

 الفصل السابع

 ال ٚهسك انؼفٕ فٙ أ٘ زال يٍ األزٕال ػشسا تسمٕق انغٛش. 

 الفصل الثامه

 ئٌ انؼفٕ ٚشًم انفشد ٔاندًاػح.

فٛظذس انؼفٕ انفشد٘ ئيا يثاششج ٔئيا تطهة يٍ انًسكٕو ػهّٛ أٔ يٍ ألاستّ أٔ 

أطذلائّ ٔيٍ انُٛاتح انؼايح أٔ ئداسج انغدٌٕ
12
. 

أيا انؼفٕ اندًاػٙ فٛظذس تًُاعثح ػٛذ انفطش ٔػٛذ األػسٗ ٔانًٕنذ انُثٕ٘ ٔػٛذ 

 .انؼشػ
13

 الفصل التاسع

يٍ لؼاء  ذإعظ تانشتاؽ ندُح انؼفٕ ذكهف تذسط انًطانة انًهرًظ فٛٓا انؼفٕ

 انؼمٕتاخ ٔكزا االلرشازاخ انرٙ ذمذو ذهمائٛا نٓزِ انغاٚح.

 

                                                 

ٚمظذ تؼثاسج "زانح اإلخثاس تانغدٍ" ػثاسج "اإلكشاِ انثذَٙ" كًا خاءخ فٙ َض انرشخًح انشعًٛح تانهغح  - 11

 (.Contrainte par corpsانفشَغٛح )

انًشعٕو سلى ئػادج اإلدياج" يسم "ئداسج انغدٌٕ" تًمرؼٗ نًُذٔتٛح انؼايح إلداسج انغدٌٕ ٔزهد ػثاسج "ا - 12

( ترسذٚذ اخرظـاطــاخ ٔذُظٛى انًُذٔتٛح انؼايح 2115يــا٘  25) 5341خًادٖ األٔنٗ  21تراسٚخ  2.14.332

ص  ،(2115ٕٚنٕٛ  5) 5341سخة  52تراسٚخ  1311اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،ٔئػادج اإلدياجإلداسج انغدٌٕ 

4432. 

 .ج انًهك ٔانشؼة ٔركشٖ ػٛذ انشثابُٚاٚش ٔركشٖ ثٕس 55ركشٖ  اخأػٛفد يُاعث - 13

http://www.dgapr.gov.ma/Docpdf/statusAr2.08.772du_21_05_2009.pdf
http://www.dgapr.gov.ma/Docpdf/statusAr2.08.772du_21_05_2009.pdf
http://www.dgapr.gov.ma/Docpdf/statusAr2.08.772du_21_05_2009.pdf
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14 الفصل العاشر

 ػهٗ انشكم اٜذ6ٙ ٚسذد ذشكٛة ْزِ انهدُح

 ٔصٚش انؼذل أٔ يفٕػّ تظفح سئٛظ؛

 انًذٚش انؼاو نهذٕٚاٌ انًهكٙ أٔ يفٕػّ؛

 أٔ يًثهّ؛ نًسكًح انُمغانشئٛظ األٔل 

انٕكٛم انؼاو نهًهك
15
 أٔ يًثهّ؛ يسكًح انُمغنذٖ  

يذٚش انمؼاٚا اندُائٛح ٔانؼفٕ
16
 أٔ يًثهّ؛ 

يذٚش ئداسج انغدٌٕ
17
 أٔ يًثهّ؛ 

انؼايح نهمٕاخ انًغهسح انًهكٛح ٚؼُّٛ ٔصٚش انذفاع انٕؽُٙػاتؾ يٍ األسكاٌ 
18
ئرا كاٌ  

 األيش ٚرؼهك تؼمٕتاخ أطذسذٓا انًسكًح انذائًح نهمٕاخ انًغهسح انًهكٛح.

 ٔٚرٕنٗ كراتح انهدُح يٕظف ذاتغ نٕصاسج انؼذل.

 الفصل الحادي عشر

ذ انفطش ٔػٛذ ذدرًغ ندُح انؼفٕ فٙ انرٕاسٚخ انرٙ ٚسذدْا ٔصٚش انؼذل ٔتًُاعثح ػٛ

 األػسٗ ٔانًٕنذ انُثٕ٘ ٔػٛذ انؼشػ.

                                                 

 53 تراسٚخ 5.24.153 ذى ذغٛٛش انفظم انؼاشش انًزكٕس أػالِ، تًٕخة انفظم انفشٚذ يٍ ظٓٛش ششٚف سلى - 14

غشد  52) 5444 ستٛغ األٔل 21تراسٚخ  2215اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،(5524غشد  1) 5444 ستٛغ األٔل

 .5533ص  ،(5524

 ذغًٛح تذال يٍذغرؼًم ذغًٛح "انٕكٛم انؼاو نهًهك نذٖ يسكًح انُمغ" )انًدهظ األػهٗ عاتما( أطثسد  - 15

شرُثش  54) 5452شؼثاٌ  5تراسٚخ  5.32.221سلى ظٓٛش ششٚف يٍ  انفظم األٔل ٔرنك تًٕخة "انًذػٙ انؼاو"

ترغٛٛش نمة يذع ػاو نذٖ انًدهظ األػهٗ ٔيذع ػاو نذٖ يسكًح االعرُٛاف ٔتاعرؼًال نمة ٔكٛم انًهك ( 5532

 41) 5453سيؼاٌ  54يكشس تراسٚخ  4241اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،نذٖ انًسكًح اإللهًٛٛح تذال يٍ أ٘ نمة آخش

 .2335(، ص 5532شرُثش 

 ذغًٛح "يذٚش انشإٌٔ اندُائٛح ٔانؼفٕ". 223ٚغرؼًم لإٌَ انًغطشج اندُائٛح فٙ يادذّ  - 16

زهد ذغًٛح "انًُذٔب انؼاو إلداسج انغدٌٕ ٔئػادج اإلدياج" يسم "يذٚش ئداسج انغدٌٕ ٔئػادج اإلدياج"  - 17

( ترؼٍٛٛ 2114أتشٚـم  25) 5325يٍ ستٛـغ اٜخش  22تراسٚخ  5.14.35انظٓٛــش انشـشٚـف سلـى تًمرؼٗ 

 5تراسٚخ  1241اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،ج انغدـٌٕ ٔئػـادج اإلدياج ٔترسذٚذ اخرظاطاذّانًُـذٔب انؼاو إلداس

 .5515، ص (2114يا٘  51) 5325خًادٖ األٔنٗ 

سخة  5تراسٚخ  5.32.214ذى ززف ٔصاسج انذفاع انٕؽُٙ تًٕخة انفظم األٔل يٍ ظٓٛش ششٚف سلى  - 18

(، ص 5532 غشد 24)5452سخة  54ٚخ تراس 4525اندشٚذج انشعًٛح ػذد  ،(5532غشد  55)5452

 ػثاسج "انغهطح انسكٕيٛح انًكهفح تانذفاع 24ٔ 21فٙ يادذّٛ لإٌَ انًغطشج اندُائٛح  زانٛا ٔٚغرؼًم .2534

 .انٕؽُٙ"

http://www.dgapr.gov.ma/Docpdf/BO_5630_ar_DG.pdf
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 الفصل الثاوي عشر

ذذسط انهدُح انًطانة أٔ االلرشازاخ انًٕخٓح ئنٛٓا
19
عاػٛح فٙ انسظٕل ػهٗ خًٛغ  

انًؼهٕياخ ٔذثذ٘ سأٚٓا
20
انز٘ ذشفؼّ ئنٗ انذٕٚاٌ انًهكٙ ألخم انثد فّٛ تًا ٚمرؼّٛ َظش  

 خُاتُا انششٚف.

 الفصل الثالث عشر

 ٔصٚش انؼذل ترُفٛز يا ٚأيش تّ خُاتُا انششٚف. ٚمٕو

 الفصل الرابع عشر

 55انًٕافك ل  5431سيؼاٌ  3انظادس فٙ  5.12.155ٚهغٗ انظٓٛش انششٚف سلى 

تازذاز ندُح نًشاخؼح األزكاو اندُائٛح ٔانؼفٕ ٔكزا خًٛغ انًمرؼٛاخ انًخانفح  5512أتشٚم 

 .ٔانغالو نظٓٛشَا انششٚف ْزا

 

ٔعدم تشئاعح  5514ٚثشاٚش عُح  2يٕافك  5433سخة ػاو  52ٔزشس تانشتاؽ فٙ 

 .انٕصاسج تراسٚخّ

 ٘انثكا االيؼاء6             

 

       
            1513135254 

                                                 

ندُح انًشالثح انًشاس ئنٛٓا فٙ ػهٗ عثٛم انًثال، اَظش انظالزٛاخ انًُٕؽح ئنٗ لاػٙ ذُفٛز انؼمٕتاخ ٔ - 19

 اندُائٛح6لإٌَ انًغطشج 

 قاوىن المسطرة الجىائية6مه  752مه المادة  3الفقرة 

 ."ذمذٚى يمرشزاخ زٕل انؼفٕ ٔاإلفشاج انًمٛذ تششٔؽ )أ٘ لاػٙ ذُفٛز انؼمٕتاخ( ًٚكُّ"

 قاوىن المسطرة الجىائية6مه  232مه المادة  3الفقرة 

 ."أٌ ذمذو ئنٗ ندُح انؼفٕ ذٕطٛح تًٍ ٚظٓش نٓا يٍ انًؼرمهٍٛ اعرسمالّ انؼفٕ )أ٘ ندُح انًشالثح( ًٚكُٓا"

 يٍ لإٌَ انًغطشج اندُائٛح انًرؼهمح ترُفٛز ػمٕتح اإلػذاو6 212انفمشج انثاَٛح يٍ انًادج  اَظش - 20

 ذؼشع ٔئال انًزكٕس، انًسؼش ػذا يا تانرُفٛز ٚرؼهك يغرُذ أٔ تٛاٌ أ٘ انظسافح ؽشٚك ػٍ ُٚشش أٌ ًٚكٍ ال

 دسْى. 21.111ٔ 51.111 تٍٛ ذرشأذ نغشايح انًخانف

 نؼهى انؼفٕ ظٓٛش ذثهٛغ لثم أٔ انرُفٛز لثم -انٕعائم  يٍ ٔعٛهح تأ٘ ٚزاع أٔ ُٚشش أٌ انؼمٕتح َفظ ؽائهح ذسد ًُٚغ

 انًهك. خالنح ػٍ انظادس األيش أٔ انؼفٕ، ندُح أتذذّ سأ٘ أ٘ أٔ خثش أ٘ - ػهّٛ انًسكٕو


